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مارس سنبل  مبارزات  زانن علیه انرباربی 8  92شماره نشرهی سازمان راهیی زن    

اناس 8بینیی  سنمانر اینز  مر ب  ا نس     

 مید  بند یش  اناس اومجهنی  مر

ما در شرایطی به استقبال روزجهانی زن میرویم که جبهه جدیدد  از 

مبارزه بررو  زنان بازشده است. جبهه مبارزه با ویروس کدروندا و 

ناکارآمد  نظام حاکم، مبارزه برا  بقدا  یدیدییدهدی کده  دادیمدان بدا 

مبارزه برا  حقوق برابر به پیش میدرود. در ایدم مدبدارزه مدردان و 

زنان آزادیخواه و برابر  طلب دوشادوش یهدیگر کدادر بده شدهد دت 

 ویروس کرونا و نظام سراپا تبعیض و بردگی حاکم ب ته اند.

از  اان ابتدا که با تظا رات وسدیدز زندان در او دیدم  ردت مدارس، 

جنبش ر ائی زن در ایران اسالم زده کلیدد ودورد. ارتد داال اسدالمدی 

اوباش و تحصیلهرده  ایش را ب یج کرد تا ایم جنبش را در ودیدابدان 

و در اندیره سرکوب کند. سعی کردند با روز یاطاه ز درا و زیدندب 

در  9191ایم روز و آرمانهایش را بفراموشی ب پارند. غایل از آنهه جنبری که با عیم جیم زنان سوسیا ی ت در سدال 

صغرا و کبرا به وانه نایرود بلهه در  ر شهل ماهم بده حدیدات ودود ادامده مدیدد دد و بدا اندتدقدال   کپنهاک کلید وورد با

 ت ربیات و سنت مبارزاتی وود به ن لها  بعد  مبارزه برا  تحقق آزاد  و برابر  را ب ران ام میرساند.

در ریراندمی مردم ویی را  وود را به واک پار  ایم نظام  19و آبان  19توده  ا  تحت ستم و استثاار در وییش دیااه 

گندیده و متعفم داده اند. مرارکت گ ترده زنان درایم مصاف نران از پایان تحال کردن نظام و قوانیم زن سدتدیدی و  دد 

 ان ان ی حاکایت اسالم میباشد.

واقعیت امروز  حهایت از بر م ووردن توازن قوا  اجتااعی دارد. دو بال اصالح طلب و محایظه کار وفاش حاکدم در 

دیااه شه ته شد و دیگر قابل ترمیم نی ت. ناایش آوریم را  گیر  نظام با عدم حضور اکثریت قاطز مردم بده شدهد دت 

کریده شد. تحت حاکایت ویروس اسالم سیاسی، ویروس کرونا نیی زندگی و سالمت مردم را بخطر انداوته اسدت، مدردم 

با ید وود با ایم  ر دو ویروس کرنده مبارزه کنند. جنبش میلیونی ر ائی زن در  اب تگی با جنبش دانر وئی و جدندبدش 

کارگر  و دیگر اقرار تحت ستم  اچون پرستاران و معلاان یریاد مییند به کاتدر از آزاد  و بدرابدر  و یدد زنددگدی 

 شای ته ان ان امروز ر ایت ناید یم.

 اینئ  مر اعینا اینئ  جناع !

 حنکمی  اسالم مر ستین اا بتنازخ بسذنازم!

 مید  بند  مادی و برابری

 سنمانر اینئ  مر
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92شماره نشرهی سازمان راهیی زن  تنها راه نجات  از ربدگی، انقالب سوسیالیستی ست   

اناس احوا اصل  ج  ش اینز  مر 8اطنل نت    

بن رراا  اضنئ اصنح   تلوزنزوی  اینز  مر   

 یش  اناس اوم جهنی  اا گراا  داازمک
حفظ و تداوم ا داف جنبش ر ائی زن در 
صف مقدم  رت مارس روزجهانی زن که در 

در کپنهاک توسط زنان سوسیا یت در  9191
دیاال از حقوق زنان و در مقابل تبعیض 
جن یتی در تاریخ ثبت شد، کااکان از ا ایت 
باالئی برووردار است. بخصوص در ایران و 
ایغان تان اسالم زده که حقوق زنان در 
گ ترده تریم شهل آن نقض میرود، مرعل ایم 

 مبارزه از ن لی به ن ل دیگر منتقل میرود.
در برنامه امرب شراره ر ائی یعال حقوق  

زنان و کودکان و مدیر م ئول ما نامه ر ائی 
زن را به برنامه دعوت کردیم تا مرور  بر 
مبارزات زنان در چهار د ه اویر داشته باشیم 
و ن ل جدید یعا یم حقوق زنان را در 
بازشناسی ا داف و مطا بات ایم جنبش یار  

 رسانیم.
 

ای و یمت : رراا  اضنئ  ینزن ب  برینا  
 اینئ  مر خوش  ادزدک

 
منم سالم دارم ودمت شاا و  رراا  اضنئ :

 بینندگان عییی تلویییون ر ایی زن.
 

ا نام  برای  مادی و برابری   ای و یمت :
یکس العمل ط یع  یر ایسنی  استک  اواد 
ت عیض و ینبرابری قراا گرفت  اس ک دا از  
اینر وضعی  دا کشواینی اسالاند  بقدای 
خش  اس  ک  مینر ام بدو تولد چشم ب  
جهنی  ایگشنز د ک  ت عیض یلی  رنر 
یهندز   رد  و بقول  ب  یرم جناع  ت دزل 
رد ک رمن ام فعنلی  حقوق کودکنر و مینر  
دا تهرار بودزد، ام چ  مانی  و ب  چ  
اینای  دختربچ  ین اتوج  ایشدید ک  اواد 
ت عیض واقع ایشوید و یوااض ینر  ام از  

  گنی  اا چگوی  ایشد اشنید  کرد؟
 

به نظرم در تاام جوامز و   رراا  اضنئ :
ا بته بخصوص در کرور ا  اسالمیده 
ورونت علیه زنان حتی قبل از تو د و قبل از 
اینهه دوتر  چرم به ایم جهان باز کند،  در 
موردش اعاال می شود.  مثال در بروی از 
ایم کرور ا که ارت اال با اوج وقاحت در 
م ند قدرت قرار دارد، وقتی مرد وانواده 
متوجه می شود که زنش ید دوتر باردار 
است. زنش را زیر مرت و  گد میگیرد یعنی 
 م مادر و  م جنیم دوتر در شهم مادر را 
آنقدر مورد  رب و شتم قرار می گیرد که 
یا  جنیم سقط می شود و  بعضا من ر به 

ماه پیش بود که مرگ مادر و جنیم می شود. 
ید زن در ایغان تان دقیقا به  ایم طریق تا 
حد مرگ مورد  رب و شتم قرار گریته 

 بود.
در تاام جوامز با سی تم سرمایه دار  
امروز،  طبقه سرمایه دار و حاکایت به 
عنوان ماشیم دیاال از آنها، از قِبَِل اعاال 
تبعیض و نابرابر ، سرمایه و سود به جیب 
میینند. در کرور  ا  اروپائی و آمریهائی 
 نوز  م میدبرابر در قبال کار برابر یا 
امهان شغلی برابر برا  زنان وجود ندارد.  
حال م أ ه نابرابر  و تبعیض را به ا ایه 
ارت اال و وفقان و عقب ماندگی در بروی 
کرور ا کنید، کرور ایی مثل ایران و 
ایغان تان و سوما ی و غیره و ذا د که 
حهومت  ائی با ریره عایق مذ بی و 
ارت اعی و ناسیونا ی تی دارند. در تاام دنیا 
ورونت و تعرض به شان و جایگاه زن 
وجود دارد.  اما در ایم کرور ا به طور 
اوص  تعرض و آزار جن ی و ورونت علیه 
زن،  به شهلی کامال آگا انه و  دیاند و 
عریان و عیان در جریان   ت و می ووا ند 
به شهلی سی تااتید آن را به نورم  ب یار 
محق و طبیعی جلوه د ند و  ر روزه ایم 

توحش را از رسانه  ا و مدیا  و مراکی 
جهل و ورایه شان تو ید و باز تو ید می کنند 
و به وورد جامعه می د ند . در چنیم دنیا ، 
زنان چه در محیط وانه چه در محیط کار و 
چه در محیط اجتااعی از کودک تان تا 
دب تان و مدرسه و دانرگاه حقوقران  گدمال 
می شود و به یرومایه تریم شهل با آنها 

 بروورد میرود. 
گفتم که ایم مختص کرور ا  اسالم زده 
نی ت، و در پاسخ به سوال شاا که، دوتر 
بچه از چه زمانی متوجه ایم تبعیض میرود؟ 
بطور واقعی از جائیهه تبعیض و نابرابر  و 
وط و وطوط دادن به اینهه،  مقام و جایگاه 
ید زن ک است باید ج ت و کرد. مثال در 
کرور ایی با نظام سرمایه دار  مدرن، 
دنیایی را که بعنوان معیار یا  اان چیی  که 
وودتان گفتید بعنوان نُرم جامعه میخوا ند به 
مردم بقبوالنند. دنیا  که در آن کودکان رو 
به دو رنگ اصلی  تفهید کرده اند رنگ 
صورتی برا  دوتران و رنگ آبی برا  
پ ران اسباب باز   ایران را طور  
طراحی می کنند و به جامعه نوال انتخاب آنها 

درصد از اسباب  19را ا قاء می کنند که  
باز   ا  دوتران جور  طراحی شده که 
در آن تنها آموزش،  وانه دار ، بچه دار ، 
وسایل آشپی  را به دوتربچه  ا آموزش می 

  11د ند و در عوض برا  پ ربچه  ا  
درصد آشنایی با  تو ید و تهنو وژ ، ماشیم، 
ابیاراالت، کامپیوتر   ت و بخش بیرتر  
از ایم اسباب باز   ا ذ م و توانایی و  
والقیت را در کودکان پ ر شهویا می کند . 
ایم یقط ید مثال ساده برا  دیدن 
سی تااتید بودن تبعیض در دنیا  کودکان 
  ت که  دایت می شود و در ذ م کودک 

 کل  جامعه حد می شود.
اما تعرض به دوتران اشهال وحرتناک تر و 
 و ناکتر   م دارد که وارج از دنیا  
شیریم اسباب باز   ا در حال رقم ووردن 
است . مثال در کرور ا  اسالم زده تعرض 
و تحقیر جنس زن جنبه قانونی،  شرعی و 
سنتی دارد. یعنی تاامی نیرو ا  موجود در 
دنیا  آنها در شهلی عیان و وقیحانه کار به 
تعرض علنی و قانونی ب تند  که در ظرییت  
ید مصاحبه    تلویییونی و ایم زمان 
کوتاه که ما داریم نای گن د و نیاز به 
ساینار ا دارد تا  ابعاد ایم تعرض  ا را 
بتوان ترریح داد. یقط برا  مثال وتنه دوتر 
بچه  ا را در نظر بگیرید.  دوتربچه  ایی 
که بنا بر سنت در بعضی کرور ا  ایریقایی 
مثل اریتره، سوما ی، اندونی ، مصر یا 
اتیوپی،  ندوستان و ایران  "در بعضی از 
روستا ا  کردستان و استان سی تان و 
بلوچ تان"  نوز  م شا د   تیم و ایم 

 اندام کودکان مورد مورد تعرض و مثله شدن
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92شماره نشرهی سازمان راهیی زن  هن هب خشونت، هن هب ربدگی و اطاعت   

یا  ناقص ا عضو شدن قرار می گیرند. ایم 
دیگر اساش ورونت نی ت، ید جنایت است 
که علیه دوتربچه  ا صورت میگیرد و وارج 
از عذاب و درد ایم عال وحرتناک و که حتی 
بعضا من ر به مرگ ایم کودکان می شود آنها 
برا  تاام عارشان به  حاظ جن ی ناقص 
ا عضو می شوند و در آینده  م از  ذت  ا  

 جن ی کامال محروم می شوند.
یا جنبه دیگر  از تبعیض که دوتر بچه  ا در 
ایران با آن روبرو می شوند اینهه  که بنا بر 
قوانینی که براساس شریعت و اسالم بنا شده، 

سا گی برا  کودکان، در مدارس  1در سم 
جرم تحقیرآمیی " جرم تهلیف"  برگیار می 
شود. ایم مراسم به آن معنی است که دوتربچه 
 ا را از آن سم به بعد ید ان ان با غ 
مح وب می شود و پدر و یا اجداد پدر  حق 

سا گی م بور  1دارند که  کودک را در سم  
به ازدواج کنند و حهومت اسالمی، به پدیده 
کودک  ا ر  قانونیت و مرروعیت می 
بخرند.  ایم  اان پدیده ا  است که در دنیا  
مدرن و ان انی، ازدواج با کودک تنها اسای 
که ایم عال دارد "پدوییلی"   ت  و ک ی که 
اینهار را در کرور ا  متادن ان ام بد د  باید 
تحت درمان روان پیشد قرار بگیرد و جرم 

 ب یارسنگینی دارد.    
و حتاا عوارض ش برا   اه قابل تصور 
  ت. دوتران وردسا ی که دنیا  کودکی 

سا گی ویران می شود و باید ب ا   1شان در 
باز   ا  کودکانه و درس، نقش ید  ا ر و 

 نقش ید مادر را باز  کنند. 
تبعات آن:  آمار باال  مرگ ومیر ناشی از 
زایاان  ا در ایم سم، ای ردگی  ا  شدید 
بد یل زایاان  ا  زود نگام، باال ریتم 
آماروودکری و طالق. ورونت  ا  وانگی، 
وودسوز ، قتل  ا  ناموسی و  تبعات و 
ورونت  ایی که تا اوریم  حظه   زندگی 
ید یرد می تواند تاام زندگی ید زن را  تباه 

 و نابود کند.
 

ام بدو تنسیس حکوا     ای و یمت :
ضداردا  و مر ستین اسالا ، ا نام  مینر 
بخصوص ام یمنر اولی  یش  اناس، 
ااتجنع اسالا  و قوایی  ت عیض  این  یرا ب  
چنلش کشیدید، ال ت  از  چنلشهن صرفن دا 
تظنیراتهنی خینبنی  یمنزنر یمیشد بلک  ب  
ارکنل گوینگور دا میدگ  اومار ، دا 
اداس  و احیط کنا اداا  دار ک اشنیدات 
خود رمن بع وار فعنل حقوق مینر دا از  

 مای   چگوی  بودک
 

ید نقطه    9591مارس  9   رراا  اضنئ :
عطفی در تاریخ مبارزات و جنبش  ا  زنان 
بود. تنها با گذشت دو  فته از به حاکایت 
 9رسیدن حهومت اسالمی و ید روز قبل از 

مارس، از دیتر واینی، قانون "حاایت از 
وانواده"   غو شد و اعالم کرد که زنان 
کارمند برا  حفظ آبرویران باید ح اب 
اسالمی را رعایت کنند و در پی ایم احهام 
ارت اعی واینی، از ورود زنان بدون ح اب 
به محل کارشون جلوگیر  شد. درپی اون، 
تعداد زیاد  از زنان از ریتم به سرکار 
ووددار  کردند و زنان کارمند وزارت 
اموروارجه در بیرون وزارتخانه، دست به 
ت از زدند و علیه ح اب  و حهومت 

مارس  9استبداد  شعار دادند. در روز 
 اانطور که عهس  ا  تاریخی آن  9591

زن در  9111تا  9موجود   ت. بیم  
دانرگاه تهران و ویابان  ا  شاا ی منتهی به 
ویابان انقالب ت از کردند و به نوشته   
روزنامه   کیهان در آن روز،  روز دانش 
آموزان مدارس دوترانه  م به ایم تظا رات 

 پیوستند. 
بعد از آن با شروال دوره سرکوب  ا و اعدام 
 ا  گ ترده   مخا فان توسط رژیم اسالمی 
روبرو بودیم، تعرض به حرمت کرامت 
زنان و تالش برا  تحقیر جایگاه اجتااعی 
زن از جانب حهومت اسالمی با زدن پونی 
به پیرانی زن  ا تا چاقو زدن و تیغ کریدن 
بر صورت و پیرانی زنان تا اسید پاشی آنها 
ادامه و اوج گریت اگرچه دیگر تا سال 

مارسی به شهل یراووان علنی  9 یچ  9599
گ ترده برگیار نرد و ی مبارزات زنان 
 رگی نخوابید و  رگی زنان به قوانیم 
ارت اعی و قرون وسطایی حاکایت تم 

 ندادند.
تظا راتی در میدان  9599ورداد  22در 

 فت تیر تهران،  در اعتراض به "تبعیض 
علیه زنان " صورت گریت که یهی از 
یراووان د ندگان آن "کانون دیاال از حقوق 

تهران" که مم   –زنان و کودکان ایران 
ایتخار دبیر  ایم کانون را داشتم،  اچنیم 
کانون "جامعه   حاایت از زنان سنندج"  
که دیبا علیخانی دبیر ایم کانون و از 
مبارزان و یعا یم عرصه زنان در ایران بود 
و  اچنیم ب یار  از گروه  ا  مختلف 
زنان و دانر ویان از ایم ت از حاایت 

نفر در ایم ت از  9111کردند و بیش از 
شرکت کردند که آمار سرکوب و دستگیر  
 ا ب یار باال بود. از آن تاریخ به بعد  ر 

مارس در پارک ال ه یا  9سال ت از  ا  
پارک دانر و ان ام می شد و ی به د یل 
سرکوب ودستگیر   ا بعضا حتی قبل از 
اینهه ت اعی کامل شهل بگیرد از سو  
نیرو ا  سرکوبگر به شرکت کننده  ا حاله 
میرد و ت از را پراکنده می کردند. به  ایم 

مارس  ا در سا م  ا  9د یل بعد از آن 
برگیار شد و تا به امروز  م شا د برگیار  

مارس  ا و کنفرانس  ا و سخنرانی  ا و  9

قطعنامه  ا  ب یار ارزشاند  از جانب نهاد 
 ا و گروه  ا و یعا یم عرصه زنان مثل 
"ندا  زنان"   تیم که یعا یم آن، دائاا از 
جانب حاکایت مورد تعرض و زندان و تهدید 

 قرار می گیرند.
 

ام مانییک  بخنطر ایآوام اژزم   ای و یمت :
اسالا  یمچور ینمینی  لمنر سع  دا 
اخدوش کردر اوم جهنی  مر و جنزگنز   
 ر اومینی خودسنخت  کرد  ایدک ان دا 
یرض از  چ د دی  تالش کردزم ک  تنازخ 
واقع  ا نامات مینر جهنر ک  دا یش  
اناس ین بنمگو ایشود و ام یسل  ب  یسل 
بعد ا تقل ایشود، مید  بمنید و اای منی 
اردار و مینر  مادزخوا  و برابری طل  
بنردک ب ن بر اشنیدات رمن دا ازرار فعنلی  
جوار دا اا  ا نام  برای  مادی و برابری 
چ  ارد و چ  مر ام چ  اقطع  و ام چ  
طرزق  بن یش  اناس، ایمی  و تنازخچ  

  ر  ر ن ایشوید؟
 

یهی از حربه  ا   دنیا      رراا  اضنئ :
بورژواز  و یا حاکایت اسالمی اینهه 
مطابات ایم جنبش را مخدوش کند. تالش می 
کند تا وواست برابر  در عرصه اجتااعی و 
تو ید و حرمت و جایگاه ان انی زنان را 
تقلیل بد ند  و تاریخ را  وارونه یا اونطور 
که د ران می وواد جلوه بد ند.  حهومت 
اسالمی سعی می کنند که از روز زن تعریف 
جدید به جامعه بد د،  که روز زن یعنی روز 
ترهر از مادر یا  ا رو غیره ذا د و انواال 
اسامی دیگر   مثال تو د یاطاه   ز را  که 
ساوتم و امروز میبینیم و میرنویم.  تالش 
دارند که کل آن تاریخ مبارزاتی تا به امروز 
را  با سطح باال  مطابات مدرن و مترقی 
زنان،  تقلیلش بد ند به ید روز با ما یتی 
غیر واقعی که سنخیتی به مبارزات آزاد  

 ووا انه و برابر  طلبانه زنان ندارد. 
کابوس مبارزات زنان و ر ائی زن از قید و 
بند قوانیم ارت اعی که ایم حهام از قِبَلش 
نان می وورند وادارشان کرده که به ایم 
حربه  ا متوصل برنوند.  اما واقعیت اینهه 
امروز و با ادامه سنت مبارزات برابر  
طلبانه زنان در تاام دنیا تاامی ایم حربه  ا 
پوچ از آب درمی آید و وا قیم ایم روز ا و 
اسامی جدید به منظور تحریف مبارزه زنان ، 
مثل  کبهی   تند که سرشون رو میخوان 
زیر برف کنند و میخوا ند واقعیت را جور 
دیگه ا  ارائه بد ند یا بهتر بگویم وودشون 

 رایریب بد ند.
اگر  ایم امروز نگاه کنیم به جوامز 
کرور ا  اروپایی که  ید  استاندار ا و 
 قوانینی حاکم   ت، میبینیم که آمار ورونت

  11اداا  دا صفح  ی
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 گیرید؟ مینر چگوی  تح  ستم قراا ا  

 کسرا ت رزنی

92شماره نشرهی سازمان راهیی زن  لغو فوری حجاب و آاپراتید جنسی   

م ئله   زنان و به وصوص ستم بر زنان، 
م ئله ا  ساده و پیش پا ایتاده یا سطحی و 
جیئی نی ت، صحبت از ید ظلم در  م تنیده، 
چند جانبه، ای ارگ یخته، طبقاتی، نژاد  و 
جن یتی ست. در واقز م ئله جور  نی ت که 
بتوان آنرا به ظلم  ایی که ید یرد به 
وصوص به یرد  دیگر و یا به عبارتی دیگر 
تا حد یردیت تقلیل داد. در ایم نوشته قصد 
ندارم به ریره  ا  سرکوب زنان بپردازم تنها 
در پی پاسخ دادن به ید سوال عایقأ 
اجتااعی، سیاسی، یر نگی، ریتار ، 
روانرناوتی و به حد قابل توجهی اقتصاد  

   تم:
 
 «گیرید؟ مینر چگوی  تح  ستم قراا ا »
 

با ید مثال ساده شروال میهنیم، یرض کنید 
ید زن کارگر م بور است برا  کاد به 
بقا  وانواده اش ، نیرو  کار وود را 
بفروشد، یعنی کار کند تا پو ی دریایت کرده و 
در تامیم اقتصاد  وانواده به  ا رش کاد 
کند. )  اه میدانیم که در سی تم وانواده   
تد  ا رانه از نوال بورژوایی اش، مردان 
وظیفه   تامیم اقتصاد  وانواده را عهده دار 
  تند و عاوما ایم درآمد به قدر  زیاد است 
که معیار ا  ریا ی تعریف شده برا  طبقه 
  بورژوا را حفظ کنند، پس زنان معاوال در 
ایم نوال وانواده  ا و در ایم طبقه م بور به 
یروش نیرو  کار نی تند و از  حاظ اقتصاد  
کامال واب ته به  ا ر وود   تند ، زنانی که 
در ایم طبقات در پی ک ب موقعیت شغلی 
  تند ماهم است در اکثر مواقز برا  ک ب 
درآمد نباشد صریا سرگرمی یا چیی ا  
مرابه، ا بته استثنا ا  بیراار   م وجود 
دارد برا  تاام موارد ذکر شده مثال زنی که 
در وانواده   بورژوایی تامیم کننده   ما ی 
باشد و یا زن و شو ر  ر دو در ایم زمینه 

, مقصود مم کلیت ید سی تم   اهار  کنند

طبقاتی و مناسبات تو ید  و اجتااعی آن 
است. اما در وانواده تد  ا رانه   
پرو تر  ایم و ز کای! متفاوت است، 
معاوال زن  ا م بورند دوشادوش  ا ر 
برا  تأمیم حداقل معاش وانواده، سخت کار 
کنند.( زن کارگر را یراموش نهنیم، سی تم و 
جامعه   سرمایه دار  چند وظیفه بر دوش 

 او نهاده است:
 
( وظایفی که در قبال ان ام آنها پول دریایت ۱

میهند )یروش نیرو  کار( ، آن  م توامان با 
رقابت سخت و جانفرسا با سایر  م طبقه  ا 
و  م جن ان برا  تصاحب موقعیت حداقلی 
شغلی که حقوقی کاتر از مردان کارگر در 
قبال ساعت کار  برابر برا  آنها در پی 

 ووا د داشت.
 
(وظیفه   سرپرستی از یرزندان و مراقبت ۲

و حاایت شو ر )وظایف وانگی(, او موظف 
است  ر ساعت از شبانه روز که از کار به 
وانه باز میگردد مثل ید ربات به ان ام 
امور مرتبط با وانه مبادرت ورزد.  یچ 
ا اال کار  مورد پذیرش نی ت! ا ایتی 

ساعت وارج  ۱۱تا  ۸ندارد که او بیرتر از 
از وانه در کاروانه  ا  ری ندگی، پرت 
چرخ  ا  ویاطی، در آشپیوانه  ا  
عاومی و یا در مراکی نگهدار  از سا اندان 
کار کرده است، زمانی که شو رش وارد 
وانه میرود نباید با صحنه ا  به جی بچه   
شیر وورده   ارام، کودکان بیرگتِر 
ووابیده، وانه   تایی و مرتب و شام و چا  
آماده رو به رو شود. زن به صورت اوالقی

) ا بته اوالق طبقاتی بورژوایی(  اچنان  
موظف به ان ام امور وانه است حتی اگر 
وودش مدتها باشد که بیرون از وانه پا به 
پا  مرد و شاید بیرتر از او نیرو  کارش را 

 به یروش رسانده است.
 

 دف چیی  نی ت جی نران دادن ستم 
چندگانه و چند وجهی بر زنان که از آن به 
تعبیر به ستم مضاعف میرود؛ در واقز زنان 
نه تنها در طبقات اجتااعی واصی دسته 
بند  میروند و زنان طبقات پاییم تر توسط 
سرمایه داران چه زن و چه مرد مورد ستم 
طبقاتی قرار میگیرند بلهه در سی تم وانواده 
  تد  ا رانه   دوره   سرمایه دار ، 
در ید نظام طبقاتی ُوردتر یعنی واحه   
اقتصاد  وصوصی در نظام  ا  سرمایه 
دار  )وانواده به تعریف امروزه( نیی مورد 

یایته قرار  ستم مضاعف و ظلم سازمان
گیرند. زنان در م یر ک ب یرصتها   می

شغلی بهتر ، یرصت  ا  جن ی و یا بقا به 
سان مردان در ید طبقه و یا با سایر طبقات 
یعنی کارمندان، کاریرمایان، سرپرستان و 

مدیران و... دست به رقابت  ا  مرگبار  
میینند. شاید به اشتباه ایم رقابت  ا، زنانه  

نظر  تعبیر شوند  ناشی از ح ود  و تنگ
اما اگر با دید  وسیعتر به ایم م ئله دقیق 
شویم در ووا یم یایت که ایم تنها ید رقابت 
طبقاتی است، زنان سرمایه دار  اچون 
مردان سرمایه دار به زنان و  اچنیم مردان 
طبقه   کارگر ظلم میهنند، نیرو  کار آنها 

ورند و کاال  تو ید  آنها را  را ارزان می
دزدند و زندگی آنها را  ر روزه بغرنج  می

تر میهنند. زنان طبقه   کارگر درست مثل 
مردان ایم طبقه بر سر تصاحب یرصت  ا  
شغلی، درمانی، بهداشتی و آموزشی ، جن ی 
و ... با م رقابت میهنند و ایم نه به واطر 
جن یتران بلهه به علت ما یت طبقاتی شان 
است. عالوه بر ستم طبقاتی که سایه   آن به 
صورت گا ا یراجن یتی و یرانژاد  به رو  
طبقه س کارگر ایهنده شده، زنان در وانواده 
به علت تعا یم مردساالرانه ا  که قرنها به 
کاد اموزش، رسانه، دو ت، شبهه  ا  
اجتااعی، قانون ، مذ ب و سنت و ... مورد 
ظلم و ستم مضاعف قراردارند، نهته   

ویاالِن مثبت  دردناک ایم ماجرا برا  ووش
وود »اندیش و اصالح طلب ایم است که 

در شهل گیر  ، تثبیت و اجرا  ایم  «زنان
قوانیم  د ان انی نقش موثر  ایفا کرده اند. 

ستییانه را از کودکی  مادرانی که تعا یم زن
به دوتران وود یاد مید ند ، ووا رانی که از 
طغیان ووا ران دیگر وود میهراسند و یا 
معلم مدرسه ا  که به دوتران وردسال 
آموزش مید د که از مردان بترسند و از آنها 
ح اب ببرند! بله، زنان پا به پا  مردان 
برا   دیی طبقاتی قوانینی را طراحی کرده 
اند که زن را به موجود  واب ته   اقتصادِ  
چرم و گوش ب ته و برده ا  گوش به یرمان 
و  عیف و اح اساتی و  ایره مهربان، 
یعنی عروسهی کوکِی مطیز، تبدیل کنند و 
در ب یار  از موارد مویق  م بوده اند اما 
تغییر بنیادیم جامعه   کنونی عالوه بر 
واب تگی بالمنازعش به تغییرات سیاسی و 
اقتصادِ  زیر و رو کننده نیازمند تغییر  
اساسی در زمینه   اجتااعی و یر نگی 
است و ایم امر یعنی ر ایی طبقاتی و ر ایی 
زنان از ستم مضاعف جامعه   مردساالرانه 
، به  اان مییان که نیاز به زنانی از وود 
گذشته، آگاه، ش اال و یعال دارد نیازمند چنیم 
مردانی  م   ت، یعنی مردانی که با درک 
مرخص از شرایط اجتااعی سیاسی و 
اقتصاد  دو ت  ا و سی تم سرمایه دار  و 
 اچنیم نظام وانوادگی دوره   سرمایه 
دار ، دوشادوش زنان برا  ایم ر ایی 

 بیرگ یریاد بینند.
 

 مید  بند مینر, مید  بند پرولتنازن!
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ممنوعیت هرگوهن دخالت رد زندگی شخصی زانن 
92شماره نشرهی سازمان راهیی زن    

 یش  اناس و زندی ام زک دواار ویقش زک مر کموییس  و سنمانید  
 یظیر  اعمنای 

در میان شخصیت  ا  تاثیر گذار، سازمانده و 
ر بر آزادیخواه و برابر  طلب در جنبش 
زنان در ایران د ه  فتاد و  رتاد، دیبا 
علیخانی چهره ا  برج ته است. در مبارزات 
و مخا فت  ا با جاهور  اسالمی و نظام 
سرمایه دار  در ایران و  اه مصیبتهایش، 
جنبش  ا  مختلف شخصیت  ا  وود را 
دارند و به آنها متهی اند. دیبا علیخانی در 
سا ها  یعا یت وود بعنوان ید کاونی ت، 
زبان حال جنبش آزادیخوا ی زنان بود. دیبا 
مانند  ر مبارز انقالبی در بطم تحوالت 
سیاسی و یعا یت کاونی تها در سنندج بیرگ 
شد اما یعا یت  ایش به ایم شهر محدود نااند. 
اعتراض عایق زنان به نظام و حاکایت 
جاهور  اسالمی در  اه زمینه  ا  مربوط 
به زندگی، کار ، مناسبات اجتااعی زمینه 
یعا یت گ ترده تر برا  دیبا بود. یعا یت در 
محایل چپ و کاونی تی در تهران و سنندج 
سطح یعا یتها  دیبا علیخانی را به سازماند ی 
توده ا  کراند تا جایی که بیش از ده سال یعال 
و از سازمانده  ا  اصلی مبارزات زنان در 
ایم سطح بود. سنت  ا  مبارزاتی کاونی تها 
در سنندج و سازمان کاونی تی آنها در ایم 
دوره به پایه و اساسی برا  ایم دوران 
دروران است. در ایم دوره است که شخصیت 
 ا  ب یار  به ویژه در میان زنان و  اراه با 
دیبا علیخانی "جامعه حاایت از زنان" را 
ترهیل مید ند و با یعا یت  ا  متنوال به تهیه 

 .گاه مهم در ایم مبارزات تبدیل میرود
 رت مارس و گرامیداشت مبارزات قهرمانانه 
زنان کارگر و تاامی زنان آزادیخواه و 
برابر  طلب در جهان، بخری مهم از  وئیت 
و حفظ سنت  ا  مبارزاتی ایم روز در 
برگیار  مراسم  ا  علنی  رت مارس در 
سنندج بود. رت مارس و مراسم  ایش در  ر 
سال محصول ید سال تالش و ارتباط 

اجتااعی متنوال و سازماند ی اعترا ات و 
دیاال از حقوق زنان و تبلیغ گ ترده در میان 
آنها و جامعه بود. مراسم  ا   رت مارس و 
سخنرانی  ا و بیانیه  ایش تصایاات و 
کیفروواست مرترک ایم یعا یت  ا و جنبش 

 .زنان بود
 ر چند دستگاه  ا  امنیتی و اطالعاتی 
 یچگاه به برگیار  ایم مراسم  ا   رت 
مارس اجازه نایدادند اما ایم مراسم  ا در 
چندیم سال با قدرت برگیار میرود و از صد 
 ا تا چند  یار نفر در آنها شرکت میهنند. 
 ایم اندازه از توان و سازمان و نفوذ در 
میان مردم در شرایط وفقان جاهور  
اسالمی نران از توان و حقانیت یعا یتها، 
توده ا  شدن آنها و رادیهال بودن مطا بات و 
سنت  ا  مبارزاتی آنها بود.  ر چند عار 
ایم سازمان و یعا یت  ا  ر برانی  اچون 
دیبا علیخانی به د یل محدودیت و یرار ا  
امنیتی محدود و م دود شد اما ایم یعا یت و 
سنت  ا  ماندگار  که از جاله او از 
ر برانش بود به عنوان بخش مهای از 
یعا یت  ا  سیاسی و اجتااعی جنبش زنان 

 .در ایم سا ها تثبیت شده است

جامعه نیازمند بازگرت به ایم سنت  ا  
مبارزه رادیهال در مقابله با جاهور  
اسالمی است. جنبش زنان در ایران بردت 
نیازمند ن ل جوانی در میان وود است که از 
جاله ت ارب ر بران کاونی ت و سازمانده 
 اچون دیبا علیخانی را جار  کنند. تردید  
در ایم نی ت که در اوتیار قرار دادن ایم 
ت ارب در سطح عاومی از سو  دیبا 
علیخانی را ناایی مهم برا  یعا یم و 
سازمانده  ان رادیهال و کاونی ت است. 
بروی از مهاتریم یعا یت  ا  شورانگیی 
دیبا علیخانی به مناسبت  رت مارس در ایم 

 :سا ها عبارتند از
 

سنندج ، بهیی تی ، یهی :  ۱۷۳۱سال  •
 د نده گان و سخنران مراسم از سازمان

 
یر نگ را  سرو ، یهی :    ۱۷۳۱سال •

از سازمان د ندگان و سخنران با 
مو وال دیاال از زنان کارگر ایغان و 
علیه اوراج آنها و نیی علیه سنگ ار 

 زنان
 
دانرگاه تهران ، سخنرانی :    ۱۷۳۱سال  •

 در باره قتل ناموسی و ازدواج کودکان
 
مراسم بهیی تی در :  ۱۷۳۸سال  •

دانرگاه تهران با مو وال متوقف کردن 
ورونت وانگی علیه زنان و قتل 

 ناموسی و سنگ ار زنان
 
، مراسم کانون یر نگی ۱۷۳۱سال  •

زنان، مو وال سخنرانی : ترریح بی 
 حقوقی زنان کارگر قا یباف

 
، سنندج سازمانده و  ۱۷۸۱سال  •

سخنران  غو ورونت علیه زنان ) قتل 
 )ناموسی

 
سنندج ، سازمانده و  ۱۷۸۱سال  •

سخنران در باره قتل ناموسی و ح اب 
 اجبار 

 
از سازماند ان مراسم  رت ۱۷۸۲سال  •

مارس، ساینار ا  بحث و سخنرانی در 
مورد م ایل و مطا بات زنان، در 

 سنندج، مریوان ، سقی بانه و قروه 
 
سخنران و سازمانده مراسم  ۱۷۸۷سال  •

 رت مارس در سنندج، و  اچنیم در 
دانرهده پیشهی دانرگاه تهران  اان 
سال مو وال بهارت و تابو ا  آن در 

   مردساالر  جامعه
 
سخنرانی و سازماند ی  ۱۷۸۱سال  •

  رت مارس در سنندج و بی ار
 
و دست آور اینهه  رت مارس را مثل  •

 ایره دو بار به دیبا  عییی تبرید 
میگویم یهی از آنها بخاطر جرم تو دش 

 .در ایم روز است
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 : اطنل نت ج  ش مینر
 
تبعیض علیه زنان در تاامی قوانیم حقوقی سیاسی ، اجتااعی، قضایی ،شغلی و تحصیلی ریز شود و برابر  کامل  .9

 .زن و مرد تضایم شود
 غو  اه قوانیم، سنت و رسوماتی که موقعیت جنس دوم و شهروند درجه دو را بر زنان تحایل می کند.  ر گونه  .2

 .تعد  و سوء استفاده و بهره کری جن ی از زنان تحت  ر عنوان باید مانوال شود
 .مانوعیت ورود زنان به استادیوم  غو شده و زنان بتوانند در تاامی رشته  ا  ورزشی یعا یت داشته باشند .5
امنیت زنان در برابر  رگونه ورونت و تعرض و ت اوز در محیط  ا  کار و ویابان و در چهارچوب وانواده ،  .4

تضایم شود وعلیه متعر یم به زنان در تاامی اشهال ج ای ، روحی و کالمی اعالم جرم شود و قربانیان ت اوز و 
  .ورونت  ا  وانگی و اجتااعی مورد حاایت  ا  قانونی قرار گیرند

ورونت علیه زنان از آزار و اذیت  ا تا قتل  ا  ناموسی جرم تلقی شده و م ببیم آن تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و  .9
 . وتنه زنان مانوال شود

ح اب اجبار   غو گردد و بی حرمتی و ورونت قانونی به زنان در ویابان تحت عناویم طرحها  عفاف و ح اب  .9
که دستاایه انواال ورونت به زنان می شود ، متوقف شود و  اه احهام زندان معتر ان به ح اب اجبار  و قوانیم 

  د زن یورا و بی قید و شرط  غو گردد
برا  حفظ حرمت و شان ان انی زنان و جلوگیر  از رشد روز اییون آمار زنانی که به واسطه یقر و نداشتم حاایت  .1

 . ا  اجتااعی به گرداب ماییا  تم یروشی و قاچاق می ایتند و به تاام زنان بیهار حقوق بیهار  پرداوت شود
تبعیض و تفهید جن یتی در موقعیت  ا  شغلی و تحصیلی  غو گردد و زنان از مید برابردر ازا  کار برابر با  .9

 مردان برووردار باشند و حداقل دستاید مطابق با تورم اییایش یابد 
زنان بایداز حق طالق و حضانت یرزندان و سفر و اوتیار شغل و باقی حقوق یرد  برابر با مردان برووردار باشند  .1

 . و ازدواج کودکان مانوال اعالم شود
زنان باید از  ویت شهروند  برابر با مردان برووردار باشند تا بتوانند برا  یرزندان وود ثبت  ویت کرده و  .91

  .شناسنامه دریایت کنند
تاامی زنان یاقد بیاه  ا  درمانی باید از درمان رایگان، از قبیل انواال واک یناسیون  اگانی، مطابق با استاندارد  .99

 .جهانی و بیاه کارآمد برووردار باشند و بتوانند یرزندانران را تحت پوشش بیاه وود قرار د ند
 .ورید سهس جرم تلقی شده و وریداران سهس تحت پیگرد قانونی قرار گیرند .92
 .تاامی زنان معتاد و کارتم وواب مورد حاایت قانونی و ریا ی قرار گیرند .95
 به رسایت شناوتم حق ترهل یابی و توقف سرکوب یعا یم زنان و  غو احهام صادره علیه یعا یم .94
 .  رت مارس به عنوان روز جهانی زن به رسایت شناوته شود .99

 
@nedayezananeiran  

 مارس_روز_زن_#۸
 

92شماره نشرهی سازمان راهیی زن  جدایی مذهب از دولت و کواته کردن دست اسالم و دین از زندگی زانن  

https://www.facebook.com/hashtag/%DB%B8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzhbSt7AWWgwk2JSByAHFkoMaTHlXrqevmXw6W7hD3Be7ejU0ODEY2K7qy3P7jiWEeRZ58ZZ2c1PMS7uGS1UiX9dp6nLxuxkh4cpv2xrIpqRKoO-Himvl03TharRinDv8&__tn_
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 دختران خیابان انقالب 
 

      Maryam Ramzanigiviمریم رمضانی گیوینقاشی از: 
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92شماره نشرهی سازمان راهیی زن  جدایی مذهب از دولت و کواته کردن دست اسالم و دین از زندگی زانن   

 

تقدیم به دوتران و زنانی که قربانی قتل 
 .ناموسی شدند. یادشان گرامی باد

تقدیم به زنان سرزمیم از شرق تا غرب و 
شاال تا جنوب که قوربانی قتل ناموسی   از

 شدند.
به زنانی که شهن ه و زندان وانگی 
شدن،زنانی که به دست پدر و برادر و شو ر 
با  ربات چاقو و یا شلید گلو ه و یا 
سوزاندن جثه زیبایران قوربانی آئیم سنت و 

عقاید کهنه پرستی و مرد   عقب ماندگی و
 ساالر  شدندو االن در میان ما نی تند.

 
دوباره مطلبم را با قتل ناموسی ادامه مید م، 

 .سنتی سیاه که مرز نایرناسد
 ا  ناموسی یا قتل ناموسی به ارتهاب  جنایت

ورونت و اغلب قتل زنان ید وانواده به 
شود. ایم  دست مردان وویراوند وود گفته می

ننگیم کردن شرایت وانواده «زنان به علت 
شوند. ایم ننگ موارد  م ازات می»  وود

شود، از جاله  گوناگونی را شامل می
ووددار  از ازدواج اجبار ، قربانی ید 
ت اوز جن ی بودن، طالق گریتم )حتی از 
ید شو ر ناشای ت(، رابطه با جنس مخا ف، 
یا ارتهاب زنا. برا  اینهه یرد  قربانی 

 ا  ناموسی شود، یقط اینهه گاان برده  جنایت
است  شود او آبرو  وانواده را بر باد داده

 ا معاوالً بر اح اسات  ست. ایم سوءظم کایی
و ادراک مردان استوار   تند تا بر حقیقت 

 .عینی
قتل ناموسی در اکثر شهر ا   م رایج است. 

درصد از  ۱۱ ا و  درصد از کل قتل ۲۱حدود 
 ا  وانوادگی در کرور به م ائل جن ی  قتل

  .شوند و ناموسی مربوط می
به عقیدٔه بروی از یعاالن حقوق زنان، ایم 

ریره در  «مرهل جد  و  نوز مهارنرده»

قوانیم مردساالرانٔه ایران دارد. بر اساس 
 رگاه »قانون م ازات اسالمی  ۱۷۱ماده 

مرد  زنش را با مرد دیگر  در ب تر ببیند 
و علم به عدم مخا فت زن داشته باشد، 

 ۷۱۱، و ماده «تواند  ردو  آنها را بهرد می
پدر و جد »آن قانون  م تصریح کرده که 

پدر  به واطر کرتم یرزند قصاص 
 «شوند نای

 
سنل  ۳۱فنجع  ای چور قتل اوای ن ک  

 دار  و توسط پدا بن داس سربرزد  رد
در   سا ه ۱۸قتل دوتر  به اسم سایه 

کرمانراه که به دست برادر، پدر و دیگر 
 اعضا  وانواده به قتل رسید.

سا ه، در کرمان به دست  ۲۲ریحانه عامر  
اینها تنها سه مورد از  پدرش کرته شد.

قتلهایی   تند در میان  یاران زن که 
 قوربانی شده اند.

 
 اانطور که میدانیم مقام  ا و نهاد ا  
جاهور  اسالمی آمار دقیقی از قتلها  
ناموسی را به طور رسای اعالم ناهنند، 
بلهه آنها را عنوانها  دیگر  اعالم میهنند و 

  یچ وقت آمار دقیقی در دسترس نی ت.
اسالم شریعت و سایه   سیاه ترسناکی ت که 
زندگی زنان را مختل کرده و جا  امنی 
ندارند، نه وانه پدر ، نه وانه شو ر ، نه 
محل کار ، و حتی کوچه و برزنی، در  ر 
جا از وود دیاال کردیم، یا کرته شدیم یا 

 محهوم شدیم.
بله ایم قانون اسالمی است که از ایم جنایات 

و تا  حاایت میهند و وود عامل اصلی است،
سایه اسالم در جامعه باشد  ایم است. ما  م 
دست از مبارزه بر نایداریم تا به ر ایی 
نرسیم و آزاد  را به جامعه برگردانیم. تنها 
راه ایم است چون رژیم اسالمی از جنبش 
زنان می  راسد. به  ایم د یل است که زنان 
را در درجه اول قرار داده و برا  سرکوب 

 کردنران  یچ ابایی ندارد.
پوشش اسالمی، و ایم رکم اصلی اسالم 
است، پس آن روز یرا میرسد و زن و مرد 
یهصدا یریاد آزاد  بر می نهند.  اان روز 

مارس را تبدیل به روز  ۸یادمان   ت که 
اسالمی کردن و روز تو د دوتر پیامبر اسالم 
را روز زن اعالم کردن. و از آن زور به 

سیا ی برا  زنان شد با چادر و   بعد روز
ح اب سیاه زندگی را سیاه کردند. پس دیر  
 ۷نای گذرد که پایان حهومتتان باشد، در 

سال گذشته جنبش زنان نران دادن که  نوز 
برا  آزاد  می کوشند و چادر و روسر  
وود را به نرانه اعتراض برداشتند و مرگ 

 بر دیهتاتور سر زدند.
زنان ویابان انقالب زنان آزاده ا    تند که 

 باید آنها را ستایش کرد.
 

 اینز  مر زع   اینز  جناع ک
 اناس اوم جهنی  مرک ۸ا ناک بند 

 اناس  ۸ب  ا نس    
 فرز ن اریدی

 اناس اوم جهنی  مر ا ناک  8 
 اناس دا رهر ارتوتگنات  لمنر 8برگناای  کسیور ب  ا نس    

 
 اناس  8اوم:  دور    
 11سنی :  

  Schlossplatz Stuttgartاکنر: 
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92شماره نشرهی سازمان راهیی زن  داشتن حقوق ربارب حق تمام انسان اهست   

 و بنم ایداا  دزگر 
 سحر بنبنسلج 

اویرا، اانطور که در رسانه  ا مطلز شده 
اید،بار دیگر رژیم وونخوار جاهور  

سا ه ا  در ۱۲اسالمی ز را اسااعیلی زن 
ایران به چوبه دار سپرد.ایران به جرم قتل 
نهرده م رم شناوته شد و در بیدادگاه رژیم 

منحوس ایران اعدام گردید.شو ر ایم زن که 
 ا  ریتار  و  که یرد  بوده با نا ن ار 

اجتااعی به د یل ریتار  ا  نا مناسب در 
چارچوب وانواده وود زمینه را یرا م کرده 
و به دست دوتر وود که از رزا ت و 
ریتار ا  نا بهن ار پدر وود به ستوه آمده و 
و  را به قتل میرساند که در ایم اثنا ز را 
اسااعیلی،وود قتل  ا رش را به گردن 
گریته یقط بخاطر ن ات دوترش به زندان و 
محهوم به اعدام میرود.که متاسفانه چند روز 
پیش او را به چوبه دار سپردند و در کاال 

رحای بد یل مرا ده اعدام  ا  پی در پی  بی
محهومیم در مقابل چراانش دچار سهته 
قلبی شده و می میرد.ورژیم جنایتهار 
جاهور  اسالمی با علم به اینهه ز را 

کند و  را در کاال  اسااعیلی یوت می
جان او را باز  وقاحت و،بی رحای ج د بی

به طناب دار سپردند. کم نی ت چنیم 
اعدامها  مرابهی مانند اعدام وانم شراره 
ا یاسی زن جوان در کردستان که بعد از چند 

سال ۲سال که در حبس و زندان به سر میبرد 
پیش قتلی را به گردن گریت در حا یهه او 
قاتل نبود و ناجواناردانه بدست مأموریم 

 .جنایتهار اعدام شد
وحاال اعدام ز را اسااعیلی نیی اینچنیم 
برگ سیاه دیگر  بر کارنامه ننگیم 
جاهور  اسالمی اییوده کرد ای وس و صد 

سال ۱۲ای وس که ایم رژیم وونخوار طی 
حهومت وود با اعدام  ا و کرتار  ا  پی 
در پی سعی در سر پا نگهداشتم پایه  ا  
متی یل ایم حهومت پلید وود ناوده است با 
توجه به گرانی  ا و تورم سر سام آور قیاتها 
اعم از مواد غذایی و غیره قرر عظیای از 
مردم مظلوم و ستادیده ایران بیش از پیش 
تحت یرار قرار گریته اند  و ی در عوض 
رد پا  ایم رژیم جنایتهار در اکثر 
کرور ا  عربی اعم از  بنان و دیگر 
کرور ا  واورمیانه. برا  تروری ت 
پرور  راه را برا  حفظ حهومت وود کرده 
اند و ماشیم کرتار،شهن ه و اعدام نیی بیش 
از پیش زندگی مردم مظلوم و ستادیده را 

 .تحت شعاال قرار داده است
در پایان ایم حهومت اعدام  ر چه زودتر 
باید پایه  ا  متی ی ش را به زیر کرید.به 
امید ان روز که مردم به به ازاد  و حق 

 طلبی وود دست پیدا کنند.

؟گرایش جنسی چیست   
 ریوا اقدم

گرایش جن ی ید حس عاطفی، رومانتیدد و 

جن ی ن بت به ید یرد دیگدر اسدت. گدرایدش 

جن ی به آسانی بر اساس سهدس بدیدو دوژیدهدی 

یرد،  ویت جن ی )حس رواندی کده مردخدص 

می کند که مرد یا زن   تید( و ندقدش جدند دی 

اجتااعی )واب ته به نرم  ا  یدر دندگدی بدرا  

ریدتددار دا  زنداندده و مدرداندده( ترددخدیددص داده 

 میرود.

گرایش جن ی به صدورت یدد گ دتدره وجدود 

دارد که از منحصرا دگرجن گرا )گرایش بده 

جنس مخا ف( شروال می شود تا به منحصدرا 

 ا ن گرا )گرایش بده جدندس مدوایدق ( مدی 

رسد که در میان ایم گ دتدره دوجدند دگدرایدی 

)گرایش به  ر دو جنس( نیی دیدده مدی شدود. 

دگرجن گرایان می توانند اح اسات عاطفدی، 

رومانتید و جن ی ن بدت بده  در دو جدندس 

)مخا ف و موایدق ( را تد دربده کدندندد. ایدراد 

 ا ن گرا که به جنس مدوایدق ودود گدرایدش 

دارند اغلب گی  ووانده می شوند ) فدظدی کده 

برا  مردان دگر جن گرا مورد استفاده قدرار 

می گیرد( و زنان  ا ن گدرا مدی تدواندندد بدا 

 فظ  یبیم )منحصر به زنان  ا ن گرا( ندیدی 

 ووانده شوند.

گرایش جن ی با ریتار جن ی یرق دارد زیرا 

کدده آن بدده اح دداسددات و وددود شددندداسددی یددرد 

ب تگی دارد. ایراد  دادیدرده گدرایدش جدند دی 

وودرا در ریتار ایران بروز نای د ند ) پس 

به طور قطز با در نظدر گدریدتدم ریدتدار یدد 

درصدد ندادی تدوان  911شخص ندادی تدوان 

 مطائم بود که گرایش جن ی او چی ت.

گرایدی آ  دتده آ  دتده دارد در  پدیده  ا نس

شاار زیاد  از کرور ا  غربی به ید امدر 

شود. اما  داد دند دگدرایدان در  عاد  تبدیل می

اکثر کرور ا  اسالمی مدورد آزار و اذیدت 

قرار می گیرند. شاار  از ایم کرور ا حتدی 

ریتار ا   ا ن گرایانه را جدرم دان دتده و 

کدندد.  عامالن آن را م ازات و حتی اعدام مدی

ایم در شرایطی است که گرایش جن ی ایدراد 

انتخابی نی ت و در وجودشان اسدت. شدرایدط 

سخت اجتااعی و قانونی در ایران باعث شده 

 ا ن گرایان اغلب نتوانندد گدرایدش جدند دی 

وود را بیان کنندد و ایدم بداعدث ب دیدار  از 

ای ردگی  ا، ت اوز  دا، اعددام و ودودکردی 

مددی شددود. ایددم در حددا ددی اسددت کدده اگددر 

 ا ن گرایی بصورت امر  عاد  پدذیدریدتده 

شود ما جامعه سا دادتدر  از ندظدر روحدی و 

 روانی ووا یم داشت.

پس تاامی ایراد یدد جدامدعده در ایدم مدورد 

نددقددش دارنددد، گددا ددی ایددراد  کدده وددود را 

روشنفهر  م می دانند  با نداسدیا، ندگدا دهدا  

ودداص، سددواالت وصددوصددی بدداعددث ایدد دداد 

شرایط سخت تر  در زندگی  ا نس گرایان 

می شوند. به امدیدد روز  کده  داده  دادد دی 

بیرتر  با  ا نس گرایان داشته باشدندد و از 

آنان که از اقلیت بی گنداه جدامدعده   دتدندد در 

برابر قوانیم سخت گیدرانده و ظدلدادی کده بده 

 ند./ ا ن گرایان می شود پرتیبانی کم
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علیه زنان  از یران ه ، آ اان تا عراق و  بنان 
و ایران و ایغان تان  بر زنان وجود دارد و ی 
ما شا د  جنبش  ا و صف آرایی  ا  زنان 
علیه تبعیض  ا و نابرابر   ا و ورونت  ا 
  تیم که ایم بر والف تصویر  که حهام 
دوست دارد به دروغ آن را به وورد جوامز 

 امروز  بد ند   ت. 
 

اشاره کردم که مثال در ایران ید روز را بنام 
زن  ا بته بیرتر بنام مادر که با تو د یاطاه 
یهی   ت نام گذار  کردن، ایم روز بر 
اساس سنت اسالمی یعنی، روز یادمان اطاعت 
پذیر  تام و کاال زن از شو ر یعنی 
بیرگداشت زنی که حتی بدون اجازه شو ر 
حق کار یا سفر یا مالقات، حتی انتخاب رنگ 
 باس و پوشش، اظهار نظر و   یچ چیی رو 

 ندارند.
 ایم چند روز پیش بود که وانم سایرا 
زرگر  که سرمربی تیم اسهی ا یایم زنان 
بود شو رش اون رو مانوال ا خروج کرد و 
تیم  اسهی زنان بدون سرمربی ش به ایتا یا 
برا  م ابقات اعیام شدند. صد ا بته که ایم 
حق  تعرض زن را مرد ا  از بدو تو د با 
وودش نیاوردند،  بلهه میراث ید سنت 
ارت اعی است که حاکایت ید جامعه آن را 
تو ید و مورد حاایت قرار داد که برا  زن 
پریی  ارزش قائل نی ت. اجازه  یاران مدل 
از تعرض به جایگاه و شأن زنان را حهام و 
دو تها صادر میهنند و دست سنت مردساالر  
را باز گذاشته تا  روقت بخوا ند از ایم ا رم 

 یرار علیه زنان استفاده کنند. 
در کل  یچ قدرتی نای تواند  تاریخ مبارزات 
زنانی چون کالرازتهیم  ا و 
روزا وگیامبورگ  ا رو حذف و از تاریخ 
پاک کند و ن خه جایگییم با  اان قدمت 
تاریخی مبارزات زنان درست کند.   ر ان ان 
شرایتاند  اگر به دستاورد ایی مبارزات 
جنبش ر ائی زن نگاه کند، از حق را  تا حق 
رانندگی، حق تحصیل، مروصی زایاان و 
رانندگی کردن و ... )که گفتم ایم موارد و 
احقاق ایم حقوق در کرور ا  مختلف  ایم 
امروز دنیا نیی از  م متفاوت   ت( متوجه 
  ت که ایم دستاورد ا نتی ه   تالش 
ومبارزات زنان و مردان آزاد  ووا ی   ت 
که به برابر  و آزاد  زنان باور داشتند و 
دارند و برا  رسیدن به ایم حداقل  ا که 
ظا را ویلی بدیهی و حقوق طبیعی به نظر 
می یاد تالش و مبارزه شبانه روز  کردند و 
میهنند و برا  احقاق  ر ذره از ایم حقوق، 
ً  تاوان دادند ،  یعا یم حقوق زنان تاریخا
شهن ه و اعدام  شدند و مبارزان،  ایم جنبش 

 را ادامه مید ند. 

ینگفت  یمنید ک  بر سر اا  یر    ای و یمت :
ج  ش  ام جمل  ج  ش مینر، اسیرینی 
ایحراف  س ن ایشود تن اطنل نت و ایداف 
 یرا اقیق و ب  خنصی  ک دک ب ظر رمن از  
چنلش دا ازرار چگوی  و ام جنی  کدام 

 جرزنینت ات لوا رد  اس ؟
 

بله دقیقا  اانطور که شاا  رراا  اضنئ :
می گوید ایم تالش  ا برا  به انحراف 
کریدن جنبش  ا  زنان  اانطور که تا حد  
در پاسخ به سوال قبلی تون گفتم  م از طرف 
حاکایت روش سرمایه گذار  می شد تا به 
انحراف بهرانند و  م از سو  بعضی از 
گروه  ا و چهره  ایی که وودشون را 
متاسفانه ،  مدایعان حقوق زنان معریی 
کردند. اگر بخوا م بطور مرخص بگم کاپیم 
ید میلیون امضا او یم  ربه رو با متوصل 
شدن به ایم آووند و آن آووند به مبارزه 
جنبش واقعی آزاد  ووا ی و برابر  طلبی 
زنان زد و بعدتر ا ایم گروه  با ائتالف با 
زنان م ل ی و امثال وانم اشریی نوه واینی 
و یائیه ری ن انی و ... با شعار و بهانه   

درصد  زنان در م لس برا   91حضور 
جاهور  اسالمی را  وریدند. امثال شیریم 
عباد ، که تالش می کند اسالم را ووش ویم 
و مدرن نران بد ند و تاام ایم مرهالت را 
تنها به گردن جن یت مردان و مردان 
حاکایت جاهور  اسالمی بگذارد، از 
شاریرزنان اصلی عرصه سنگ انداز ، بر 
سر راه جنبش ر ائی و برابر  زنان در 

 ایران   تند. 
و ی ووشبختانه امروز دیگه  ک ی برا  ایم 
چهره  ا ارزشی قائل نی تند و حتی برا  
وود حاکایت  م  مهره  ا  سووته   

 مح وب می شوند. 
 

دا سنلهنی انق ل ریوع کروین،   ای و یمت :
ان رنید تجمعنت و اراسم بنگدار  یش  
اناس و بنمگو کردر اطنل نت ج  ش اینئ  
مر دا سنل هنی دا بست  بودزمک  زن فعنلی  
مینر توایست  اید دا  فضنی اجنمی  ر س   

 اا تداوم بخش د؟
 

بله  اانطور که وودتان     رراا  اضنئ :
مارس  ا   9گفتید در قبل از شیوال کرونا، 

ب یار ووبی توسط یعا یم و چهره  ایی 
شناوته شده از جاله یعا یم "ندا  زنان"  در 
تهران و در رشت برگیار می شد که در ایم 

مارس، سخنرانی  ا   9روز  بیرگداشت 
که  مطا بات و وواست یور  زنان بود وبا 
بیانه  ا و مطا باتی به شدت رادیهال برگیار 

 می شد. "

متاسفانه دوران کرونا، مو بتی برا  ٌحهام  
دنیا  در برابر اعترا ات موجود نه تنها در 
ایران بلهه در کل دنیا بود.  ایم شرایط،  
یعا یت و تظا رات و اعترا ات را حتی در 
وارج از کرور ب یار سخت کرده چه برسد 
به ایران که در دنیا  قبل از کرونا  م یعا یم 
حقوق زنان با مرهالت و موانز زیاد  برا  

 برگیار  ایم مراسم روبرو بودند. 
مارس یرصت   ت  9ا بته  نوز تا مراسم 

و باید دید که چطور می توان از ایم یضا و 
یا از دنیا  م از  استفاده کرد و ی آنچه که 
م لم   ت اینهه تاریخ مبارزات زنان در 
ایران نران داد  که زنان به  ر شهل و  ر 
طریقی و در  ر شرایطی چه در سا م چه 
در کف ویابان  ا به نام دوتران ویابان 
انقالب یا به  رطریق دیگر مبارزه را ادامه 
ووا ند داد و  رگی ایم صدا واموش نخوا د 

 شد. 
 

ج  ش اینئ  مر دورندوش    ای و یمت :
ج  ش کناگری، ج  ش دایشجوئ  و 
اعلمنر، پرستناار و تمنا  اقشنا محمتکش 
دا س گر ا نام  برای احقنق حقوق پنزمنل 
رد  توسط استثمناگرار اسالم پ ن ، گنم 
برایداادک دا از  یش  اناس ب ظر رمن 

 اهمترز  و فوازترز  اطنل نت کداا دک
 

مطا بات زنان از  مطا بات     رراا  اضنئ :
طبقاتی جدا نی ت. وواست و مطا بات 
کارگر   م نای تواند به طور واقعی به ثار 
برسد مگر با  اراه کردن و آزاد  و برابر  
کامل زن ومرد در تاام عرصه  ا. ما  ایم 
امروز شا د   تیم که جنبش ر ائی زن، 
دوشادوش جنبش  ا  کارگر  و اعترا ات 
دانر ویی و در کل در تاامی عرصه  ا 

 پیش می روند.
مطا بات تاامی ایم یعا یم و مبارزیم منطبق 
با منفعت طبقاتی شان   ت. امروز ما شا د 
و عیت جامعه ایران   تیم و شا د 
اعترا ات وسیز و سراسر  از دیااه و آبان 
ماه تا اعترا ات عظیم کارگر  مثل  فت 
تپه و پتروشیای  ا  بودیم و  اچنان ایم 
اعترا ات ادامه دارد. اگر به مطا بات 
جنبش اعترا ی ایران توجه کنید اتفاقا 
وواست و مطا بات بخش وسیعی از ایم 
جنبش اعترا ی نیدید به  م یا مثل  م 
  تند، چون از دل جدال طبقات متضاد و 
متفاوت با،  منفعت طبقاتی متفاوت نرأت می 
گیرد. و جنبش زنان  م از ایم قاعده نه تنها 
م تثنی نی ت.  بلهه  اراه و پایه اصلی ایم 
اعترا ات و مطا بات است. جنبش آزاد  
ووا ی و برابر  طلبی امروز زنان  که 
منظورم از نهته تاکید گذاشتم بر جنبش 

 آزاد  ووا ی و برابر  طلبی زنان،  ایم 

 4ادامه صفحه ی اناس احوا اصل  ج  ش اینز  مرکککککککک 8اطنل نت  
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 ینی زک اوم  ییست د کودکنر کنا پریسس
 

 ا  کارگر با  باس  . ناایرگا ی که قرار بود در آن عهس دوتربچه یعال  غو شد « ا  کوره پرن س»برگیار  ناایرگاه عه ی با نام 
ا  مخا ف کار   ا در ایتتاحیه ناایرگاه حا ر شوند. ما به عنوان م اوعه  ا با آن  باس پرن س بر دیوار ا قرار بگیرد و وود دوتربچه

 :کودک با ایم ناایرگاه و  ر کار مرابهی به شدت مخا فیم. چون

کند که اثرات نامطلوبی  دادن ید دست  باس قرنگ، یا ید روز غذا  شا انه در رستوران و... نه تنها درد  از ایم کودکان دوا نای
تواند ایم کار را با کاد به ریز یقر  گذارد. اگر ک ی واقعا قصد کاد به تغییر و عیت ایم کودکان را داشته باشد می   آنها می رو  روحیه

 . ا  ایم کودکان ان ام د د نه کار ا  ناایری ایم چنینی و اشتغال بیرگ االن وانواده

ا  بر رو  شرایط غیرقابل قبول زندگی ایم کودکان است. در  بازناایی آرزو ا  کودکان دوتر کارگر در قا ب پرن س مثل کریدن پرده
 ا و اثرات کار کودکان توجه شود. ابیار   واقز تبدیل ایم کودکان به ابیار ایی برا  جلب توجه و ترحم است بدون اینهه به دالیل، ریره

 ا بهرند و چهار روز دیگر  اه ایم ماجرا ا را   ا بیایند، دستی بر سر بچه برا  ای اد ر ایت و  ذت در ک انی که به دیدن و ورید عهس
 . ا  درگیر در ایم ماجرا آن را یراموش نخوا ند کرد به دست یراموشی ب پارند. در حا ی که دوتربچه

نگرانه، تخصصی و با در نظر گریتم مصا ح عا یه آنان باشد. انترار عهس ایم  جانبه  رگونه مداوله در زندگی کودکان باید  اه
  .شد عالهرد معهوس دارد  ایران بی  ا و از بیم بردن عیت نفس وود و وانواده دوتربچه

ا  باید کار  روند تا ما از وودمان نپرسیم چرا دوتربچه  ا  جن یتی و طبقاتی به عنوان ابیار  برا  جلب ترحم به کار می بازناایی کلیره
 ووا د؟ کند و ایم دوتر واقعا چه می
 ا  عظیم ساوتار  است و ایم چیی  است که  کار کودک نتی ه نابرابر 

 باید از بیم برود، نه تصویر کار کردن کودکان./ دستادست.
 

 کار_کودک_مانوال#
 کودکان_مانوال _سو_استفاده_از#

 

است  که  اونطور که قبلتر اشاره کردم ما جنبرها  متفاوتی در عرصه مبارزه زنان داریم مهم ایم است که کدام جنبش با کدام وصلت 
مبارزاتی و منفعتی مد نظر قرار می گیرد. جنبش ر ائی و برابر  زنان یا جنبش به انحراف کریدن مطا بات و وواست زنان درزیر ماسد 

 و نقاب مدایعیم  حقوق زنان و مطا به م لس نرینی زنان"؟
اما به بحث برگردم گفتم که جنبش ر ائی زن امروز  اخط با دیگر مبارزات و اعترا ات کارگر  و دانر وئی در میدان   ت. وواست و 
مطا به ایم جنبش بدون سر سوزنی اغااض اینهه،  سایه   بند و ب اط  و دکاِن مذ ب از سر زنان برداشته برود . مطا بات امروز زنان و 
آزاد  ووا ان،  داشتم ید زندگی  با استاندارد و ریا یات منطبق با  دنیا  امروز   ت. مطا به تامیم امنیت جانی و روانی از گیند 
مرت عیم و متوحریم اسالمیون. مطا به داشتم سطح معیرت ان انی ، مطا به آزاد  در وانواده و اجتااال ، وواست برابر  در عرصه 
اجتااعی و کار و تو ید و دستاید و امهان شغلی ، وواست به رسایت شناوتم مثل ید شهروند درجه اول مثل مابقی شهروندان چه به  حاظ 

یم حقوقی و چه به  حاظ حقیقی با باالتریم استاندار ا  دنیا  متادن و پیرریته ان انی را دارند نه استاندارد حقوقی جامعه عصر ح ر . تام
 نیاز ا  پایه ا ، بهداشت و درمان و سالمتی و حاایت  ا  مختص به زنان از مطا بات بوده و ووا د بود. 

م به  رحال مم به عنوان یهی از مبارزیم ایم عرصه از گذشته و تا به امروز، ایم مبارزه را  اگام و متحد با یعا یم و مبارزان واقعی  ای
 جنبش پیش ووا یم برد.

باید با ایم جنبش  اراه و  اگام شد. اتفاقا یهی از پاشنه آشیل  ا  حاکایت قرون وسطائی و مذ بی جنبش ر ائی زن   ت. در  رت مارس 
ام ال بنا بر او اال کرونائی  باید سازماند ی برود. باید به  ر طریق که  امهانش   ت،  اراه و  اصدا  ایم جنبش شد و به سردمداران 

  د زن نران داد  که ایم جنبش با قدرت در جریان   ت و تا به زیر کریدن حاکایت نهبتبارشان ، مبارزه ادامه ووا د داشت.
 

 شراره ر ائی عییی با سپاس از اینهه در ایم برنامه شرکت کرد  و نظراتت را با بینندگان ما سهیم شد .ای و یمت : 

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxZikgSZxqzmYMF49YSMe8IHII87IyzsviaV_4Qpyi8dvmi_9Ze9e5kmQZGBekpUddBR8Atc0j7RCIVgEMYo2A5PdshfndcTKs9BYYUSEyZqosmUOyU4VUv7mTSE
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxZikgSZxqzmYMF49YSMe8IHII87IyzsviaV_4Qpyi8dvmi_9Ze9e5kmQZGBekpUddBR8Atc0j7RCIVgEMYo2A5PdshfndcTKs9BYYUSEyZqosmUOyU4VUv7mTSE1KAQs&
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 اد داخواس  ایند  داداس   ت ن دائم  دا دزوار ینل  کشوا
 

دیوان عا ی کرور دروواست اعاده دادرسی وکال  آتنا دائای، کنرگر مدنی  –وبرگیار   رانا 
محبوس در زندان اویم را رد کرد. وانم دائای تیرماه ام ال از بابت ایم پرونده که در دوران حبس 

 ربه شالق محهوم  ۳۱سال حبس تعییر  و  ۲علیه او گروده شده توسط دادگاه انقالب تهران به 
سا ه وود را در زندان اویم طی  ۱دوران محهومیت  ۱۱شد. ایم یعال مدنی در حا ی که از سال 

ماه از آن  ۲۱ماه حبس تعییر  که  ۳سال و  ۷ا  دیگر به  کرد تیرماه سال گذشته نیی در پرونده می
 قابل اجراست و اکنون مرغول تحال آن است، محهوم شد.

 
به گیارش وبرگیار   رانا، ارگان وبر  م اوعه یعاالن حقوق برر در ایران، دیوان عا ی کرور 

 دروواست اعاده دادرسی وکال  آتنا دائای، کنرگر مدنی محبوس در زندان اویم را رد کرد.
 

بر اساس ایم را  که طی روز ا  اویر صادر و به وکیل مدایز و  ابالغ شده است، دیوان عا ی 
سال  ۲کرور دروواست اعاده دادرسی وکال  آتنا دائای را در وصوص پرونده ا  که در آن به 

  ربه شالق محهوم شده بود رد کرده است. ۳۱حبس تعییر  و 
 

*** 
 ائیس پژویشکد  مر و خنیواد : اگر مر اقتداا ارد اا بذرزرد خشوی  یلی  مینر پ ش یم   زد

 
ظر مم آمد و به ن نژاد:  اگر در مهانییم تربیتی زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد ایم اتفاقات پیش نای االسالم  محادر ا زیبایی ح ت

 شود و باید سی تم تربیتی به ساتی برود که کرامت نفس ای اد کند.  ا غا با از عدم کرامت نفس یرد ای اد می ورونت
نژاد در مورد الیحه حفظ کرامت و حاایت از زنان در برابر ورونت بیان کرد: در الیحه دو ت  زیبایی

تواند مقصر باشد یا ویر؟ یا عاملش  دیدگی وودش می به ایم توجه نرده است که آیا زن در ورونت
 صریا بدولقی مرد است؟" 

*** 
دقیقا، اقتدار در  ذیان رراا  اضنئ  : جواب  کوتن  بر اااجیف حج  االسالم احمداضن مز نز  یژاد: 

گر ، زورگویی، تعرض و ت اوز   گویی ایران را اینگونه باید وواند که اگر: زنان قلدر ، وحری
 یرمانروایران را بپذیرند و 

نهند مرهل ایم آ وجنابان به اصطالح   بدون  یچ قید و شرطی گردن به بردگی و بندگی و اطاعت
شوند آن رو  حیوانی و درنده  شود و آنها  م م بور نای "رییس پژو رگر زن و وانواده!! حل می

 شود. وویی شان را نران د ند و ورونت بر زنان اینگونه ریره کم می
ووا ند ببینند که یرمول  شان در غار کهف   تند و  نوز ندیدن و یا نای اما ایم رجی ووانان حاکایت احتااال در حال سپر  کردن وواب

 شان چی ت؟  زنان برا  ریره کم کردن ورونت و زا وصفتان از زندگی
شان جنگیده و ووا ند جنگید و پی شالق و زندان و شهن ه و  مارس، روز  که زنان  برا  ذره ذره   دستاورد ا و مطا بات ۸در آستانه   

 اعدام را در ایم راه به جان وریداند. 
ا  بد د که توصیه پذیرش بردگی  ایم مردک تراوشات گندیده ذ نی اش و متد عصر ح ر  و عقب مانده اش را  می ووا د به وورد جامعه

  ست، ایران بهتر است برا  در امان ماندن از تعرض  اه جانبه جنبش  زنان برا  در امان ماندن پدید  منقضی و به تاریخ سپرده شده
 ا  برا  وود باشد. طلبی به یهر چاره زنان و جنبش آزادیخوا ی و برابر 

 ید.باید به  ایم  مردک گفت ،شاا حتی با تیغ و اسید بر رو  صورت زنان نتوان تید زنان را به حاشیه ببرید و آنها را وانه نریم و مطیز کن
ماندگی و ارت اال را از  زنان امروز ِ جامعه ایران، جوابران به ایم زبا ه  ا  تاریخ روشم بوده و   ت و آن  م از بیخ و بم ریره  ا  عقب

 زندگی برریت بخرهانند و برچینند . 
 دیینی اا  و  ماد و برابر برای تمنم ایسنر ب ن یه دک    و
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شراره رضائیآلمان:   

  44473909709400تلفن تماس : 

 : shararehrezaei.p@gmail.comایمیل

 

رعنا کریم زاده: استکهلم-سوئد  

4446907706047تلفن تماس :     

 

سارا مرادی  گوتنبرگ   

4446944477000: تلفن تماس  

 sara_tina7440@yahoo.com ایمیل

 

 

 

 شادی و روپاک مطیعی نروژ: 

  444974494479تلفن تماس: 

  motiei_rojan@yahoo.comایمیل: 

 

فیروزه فرهی سن دیگو جنوب کالیفرنیا:    

000-003-3044تلفن تماس:   

firouzeh.farrahi@yahoo.com :ایمیل 

Location: 5240 fiore TER #213 

San Diego"Ca 92122 
 

 

مینو همتیدیگر نقاط آمریکا :   

 MinoHemati@GMail.comایمیل: 

 

 

کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی مختلف  ربای هم

هرهفته دوشنبه ساعت ”  اهت ربد”روی ماهواره “   کاانل یک”تلوزییون راهیی زن  از 

بازپخش ربانمه  هب وقت تهران  می توانید بیننده  00:22و چهارشنبه اه ساعت 02:02
 تلوزییون راهیی زن باشید.

 فرکانس ماهواره: 

Chanel One– Hatberd 

HoT BIRD 

Frequency 33043 vertical  

Symbol Rate: 77444  

Pol V  

FEC 0.6  

  

 هب سازمان راهیی زن بپیوندید
مطالب ، نشرهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی  زن را می توانید از طریق آردس 

 اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

 سایت نشریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com 

 آرشیو مقاالت

http://rahai-zan.blogspot.com 

 برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها

https://www.rahaizan.tv 

 تلگرام رهایی زن

@rahaizan 
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